
CSL – CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA
Recife (PE), 22 de dezembro de 2010.

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO ao Edital de Credenciamento N° 2010/74200016-SL(7420)
Terceirização da Cobrança Extrajudicial de Dívidas

A Empresa Impugnante:

1 - Alega que existe afronta à legislação nos ditames inseridos nos anexos 2, 3 e 4 do 
edital, que estipulam, respectivamente, regiões e respectivos lotes sob responsabilidade 
de cada CSL, limite de 55 empresas para contratação nos lotes da região 3 e número 
médio exigido de clientes em cobrança. Afirma a impugnante que “... é impertinente e, ao 
mesmo tempo irrelevante, para a prática da atividade de cobrança extrajudicial de dívidas, 
a quantidade máxima de empresas que deverão executar as atividades de objetivo da 
licitação em referência.”

2 -  Informa que “...  a Administração pública tem o dever  de efetuar a dosiometria da 
capacidade técnica da empresa que pretende contratar.  Porém, não deve usar desse 
instrumento  como  modo  de  restringir  a  quantidade  de  empresas  que  poderão  ser 
efetivamente  vencedoras  ...”.  E  ainda  “...  não  devendo  usar  de  um  artifício 
comprovadamente ilegal (sem forma prescrita na lei), nos moldes expostos no certame, 
tais como eventuais sorteios de classificação ...”

3 - Diz que, por isso, “... conseqüentemente deve ser extinto o critério de classificação 
por falta de amparo legal.” E que “Sob o ângulo da competitividade e igualdade, qualquer 
um que pretenda ingressar ao certame e possua aptidão técnica para o desempenho das 
atividades requeridas, poderá fazê-lo independentemente do número de atestados que 
possua. É um completo absurdo afirmar que um licitante somente teria capacidade de 
executar um determinado objeto se já o tivesse realizada mais de uma vez, ainda com a 
limitação temporal de exercício da função pelos últimos 12 meses.” E “... Verificar se o 
cliente é detentor da maior quantidade de atestados para definir critério de classificação 
colide frontalmente com o texto do artigo 30, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.”

4 - Diz ainda que “Com a atual forma disposta no certame, é certo e preciso afirmar que a 
Administração Pública está ferindo diploma Constitucional  inserido no artigo 37, inciso 
XXI.

5 - Conclui informando que “A manutenção desse certame na forma publicada certamente 
caracteriza eventual prática ilícita, ao menos em tese, com aquela prevista no artigo 82, 
da Lei nº 8.666/93 ...”

6  -  A  impugnante  requer,  finalmente,  da   “Presidente  dessa  E.  Comissão, 
EXCELENTíSIMA SENHORA MARIA JUCIANE ALVINO  ROSSATO,  que  se  digne  de 



republicar o edital N.o 2010/74200016-SL(7420), com as correções necessárias a fim de 
alinhá-lo  integralmente  com  as  normas   legais  apontadas  nessa  peça  impugnatória, 
visando a exclusão de todos os termos dos ANEXOS 02, 03 e 04 (critério que limita a 
adjudicação  imediata  de  apenas  20  (?)  (SIC) empresas),  bem como excluindo-se  as 
cláusulas 6.4 a 6.5.4 (critério que criou a forma de classificação), sob pena de medidas 
judiciais na esfera cível e criminal.”

Fundamentos e Decisão

Segundo a impugnante, a legislação pertinente veda vários requisitos exigidos no edital 
em questão, exceto quando essas exigências se baseiam em justificativas fundamentadas 
em estudos técnicos, que o Banco do Brasil (Banco) enumera a seguir: 

1) Limite do número de empresas para contratação em cada lote de referência do 
edital e conseqüente classificação.

Na vigência do edital anterior, divulgado em 2006, ocorreu a interrupção da prestação de 
serviços de cobrança extrajudicial terceirizada nas situações em que número significativo 
de  empresas  de  cobrança  apresentaram,  em  determinado  lote,  desempenho  anual 
insatisfatório, implicando na não prorrogação de seus contratos e remanescendo menos 
de três empresas ou quantidade insuficiente (item 12 do edital) para a continuidade dos 
serviços de terceirização da cobrança no respectivo lote.

Essa situação provocou a interrupção dos serviços de cobrança em alguns lotes até que 
concluído novo processo licitatório que selecionou especificamente empresas em número 
suficiente  para  restaurar  o  processo  de  cobrança  no  lote.  Em  alguns  casos  essa 
interrupção  perdurou  por  seis  meses,  o  que  impôs  ao  Banco  prejuízos  e  riscos 
significativos. 

Nesse  contexto  e  como  alternativa  de  solução,  o  Banco  optou  por  incluir  no  edital 
divulgado em novembro/2010 salvaguarda que viabilizasse a constituição de cadastro de 
reserva (item 6.5) a ser acionado sempre que o Banco vislumbrar risco à continuidade dos 
serviços de cobrança extrajudicial terceirizada.

Para  viabilizar  a  referida  salvaguarda,  foi  necessário  ainda  estabelecer  quantidade 
máxima de empresas para cada lote e critérios de classificação (item 6.4) para definir e 
ordenar as empresas a serem contratadas de imediato e aquelas que comporão cadastro 
de reserva.

No que diz respeito ao número de empresas por lote, foi elaborado estudo que levou em 
consideração o portfólio e o desempenho das empresas que atualmente prestam serviços 
de cobrança terceirizada extrajudicial, ponderando-se um patamar mínimo de 6 empresas 
e  máximo  que  não  viesse  a  reduzir  a  atratividade  desses  serviços  para  as  próprias 
contratadas, em razão de pulverização do portfólio entre grande número de cobradoras.

Portanto, a delimitação da quantidade de empresas a serem contratadas por lote situa-se 
na necessidade e interesse do serviço. Com o critério de classificação e desempate, o 
Banco  objetiva  a  selecionar  empresas  qualificadas  que  comprovem  aptidão  para  o 
desempenho  de  atividade  compatível  com  o  objeto  da  licitação.  Para  tanto,  foram 



definidos 6 critérios objetivos de desempate, sendo o sorteio público o último recurso para 
desempate  a  ser  utilizado,  se  e  quando  ultrapassados  todos  os  quesitos  anteriores, 
demonstrando-se a transparência de todo o processo de credenciamento. 

2)  Tempo  de  execução  dos  referidos  serviços,  compreendendo,  no  mínimo,  os 
últimos 12 (doze) meses, a contar da data da publicação deste edital, comprovados 
por atestados emitidos por instituição financeira do tipo Banco Comercial, Banco 
Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica.

a) o Banco do Brasil detém a maior carteira de operações de varejo do país. Sendo 
assim, devido aos riscos inerentes ao processo de terceirização da cobrança 
extrajudicial – riscos de imagem, legal, financeiro e operacional, o Banco precisa 
certificar-se que as empresas a serem contratadas tenham experiência mínima na 
execução dos serviços a serem prestados;

b) outro aspecto a destacar é que o Banco, dada a quantidade e o volume de suas 
operações, encaminhará volume expressivo de dívidas para cobrança às empresas 
contratadas, o que lhes exigirá capacidade técnica e operacional mínima para 
assegurar que o serviço será prestado, de forma satisfatória;

c) dessa forma, há necessidade de se procurar comprovar o nível de especialização, 
a infra-estrutura oferecida, experiência, desempenho e reputação no mercado da 
empresa pretendente ao credenciamento;

d) para tanto, apresentam-se abaixo as explicações técnicas para a exigência de que 
a pretendente tenha que comprovar a prestação dos serviços ininterruptos por 
período mínimo de 12 (doze) meses anteriores à divulgação do edital de 
credenciamento, exigir comprovação de número médio mensal mínimo de clientes 
em cobrança:

I) por ser tempo mínimo necessário para se obter experiência na recuperação 
extrajudicial de dívidas (recuperação de dívidas de várias idades);

II) por se tratar de quantidade mínima a que Bancos do porte do Banco do Brasil, 
em média, encaminham para cobrança terceirizada nos respectivos lotes;  

III) por  ser  quantidade  e  período  mínimos  necessários  e  razoáveis  para  as 
instituições financeiras,  emitentes  dos atestados,  terem fundamentos  sólidos 
para atestar a prestação satisfatória dos serviços; e

IV) por  ser  usual,  no  mercado  financeiro,  exigência  de  tempo  mínimo  e  de 
experiência,  aí  incluída  capacidade  operacional  compatível,  em serviços  do 
gênero.

V) para que a empresa pretendente comprove que sua infra-estrutura e processos 
são efetivos;

VI) para evitar interessados sem a experiência necessária nesta atividade e sem 
condições técnicas  suficientes  para  atender  à  cobrança de uma carteira  do 
porte da do Banco do Brasil;



Em face das razões elencadas e da experiência adquirida por este Banco nos últimos 
anos na gestão da cobrança extrajudicial terceirizada, consideramos preponderante para 
o sucesso dessa atividade as exigências contidas no presente edital, inferindo que tais 
exigências não ferem os ditames legais, não incidindo em crime algum como alegado pela 
impugnante. Tanto é assim, que o TCU, em edital semelhante, examinou e deu aval às 
justificativas técnicas apresentadas pelo Banco.

Ressalte-se que os requisitos constantes no edital  não têm como finalidade cercear a 
participação de qualquer grupamento de empresas ou privilegiar outros, nem de restringir 
o  caráter  competitivo  do  certame,  mas,  sim,  possibilitar  a  contratação  daquelas  que 
possuem condições mínimas para a satisfatória prestação dos serviços contratados. As 
condições  valem  para  todas  as  empresas  e  serão  contratadas  todas  as  que  se 
classificarem  na  forma  dos  parâmetros  mencionados  no  edital  de  credenciamento, 
mediante comprovação de sua aptidão, preservando-se, assim, o princípio da isonomia e 
competitividade. 

O próprio artigo 30 da Lei 8.666, em seu inciso II, citado na impugnação, assegura ao 
contratante a possibilidade de exigir  a  comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, sendo, justamente essa, o objetivo do Banco do Brasil com o presente edital.

Sendo assim, entende-se que o pedido de impugnação não deve obter acolhimento.

Comissão de Credenciamento

Maria Juciane Rossato Francisco Fagundes           Renner Rodrigues
Presidente Membro Membro


